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မေတာ်တဆမတငွ ်ထခိိကေ်သဆးံမက ိမတတ်မ်းတငရ်န်အတကွ ်စခံျိန်စံ န်းများ - အကျ းချ ပ် 

ဤစာတမ်းသညမ်ေတာ်တဆမတငွ ်ထခိိက်ေသဆးံမက ိမတတ်မ်းတငရ်န်အတကွ ်စံချိန်စံ န်းများ အေ ကာငး် 

ေရးသားထားသည့် တေိတာငး် ိး ငး်၍ လကလ်မ်းမီ ငိေ်သာ အကျ းချ ပ်ြဖစ်သည်။ စာတမ်းအြပည့်အစံက ိ

www.everycasualty.org တငွ ်ရ ိ ငိသ်ည်။ 

မေတာ်တဆမတွင ်ထခိကိ်ေသဆးံမက ိမတ်တမ်းတငရ်နအ်တွက ်စံချိနစ်ံ နး် က ိထခိကိ်ေသဆးံမအား မတ်တမ်းတငသ်များ၏ 

လပ်ေဆာငခ်ျက်ကိ ကျယ်ြပန ့စ်ွာ အသးံြပ လာ ငိရ်န၊် သဟဇာတြဖစ်မက ိြမင့တ်ငရ်န် င့ ်အေကာငး်ဆးံအေလ့အထကိ 

ြမင့တ်ငေ်ပးရနအ်တွက် မေတာ်တဆမတွင ်ြပငး်ထနစွ်ာ ထခိကိ်ဒဏရ်ာရသတိငး်ကိ ထည့်သွငး်ေရတွက်သည့ ်ထခိကိ်ေသဆးံမ 

အေ ကာငး် မတ်တမ်းတငသ်များကွနရ်က်မ ေရးဆွထဲားြခငး်ြဖစ်သည်။ ၎ငး်တိက့ိ လပ်ငနး်ပိငး်ဆငိရ်ာ လမ်း နအ်ြဖစ် 

အသးံြပ ရန ်မရည်ရွယ်ပါ။ ၎ငး်အစား စံ နး်များသည ်ထခိကိ်ေသဆးံမက ိမတ်တမ်းတငသ်များအား အေကာငး်ဆးံ 

အေလအ့ထ၏ အေရး ကီးေသာ အေ ကာငး်အရာများ င့ ်၎ငး်တိ၏့ မေတာ်တဆမတွင ်ထခိကိ်ေသဆးံမက ိမတ်တမ်းတငြ်ခငး် 

ပေရာဂျက်များတွင ်မည်သိ ့ အသးံချ ငိေ် ကာငး် ထည့်သွငး်စ းစားရန ်တွနး်အားေပးဖိ ့ ရည်ရွယ်သည်။ 

ဤစံ နး်များသည် ထခိကိ်ေသဆးံမက ိမတ်တမ်းတငြ်ခငး် ြပ လပ်သများက ိကညီြခငး်အြပင ်မေတာ်တဆမတွင ်ြပငး်ထနစ်ွာ 

ထခိကိ်ဒဏရ်ာရသ အချက်အလက်များ အသးံြပ ရ၊ ေဝမ ရ ပိမိလွယ်ကေစရန ်ရည်ရွယ်သည်။ ၎ငး်တိက့ မေတာ်တဆမတွင ်

ထခိကိ်ေသဆးံသ အချက်အလက် အမနတ်ကယ်အသးံြပ သများအား ကွဲြပားေသာ အရငး်အြမစ်များြဖင့ ်တငြ်ပထားေသာ 

မေတာ်တဆမတွင ်ထခိကိ်ေသဆးံသ အချက်အလက်များကိ မည်သိသ့းံစွဲမည်က ိကညီဆးံြဖတ်ေပးသည့် ဓမဓိဌာနက်ျ ပီး 

တငိး်တာ ငိေ်သာ စံ နး်ြဖင့ပံ့်ပိးေပးသည်။  

စံ နး်များကိ ေရာက် ိမ င့ ်အသးံြပ မ ပိမကိျယ်ြပန ့ေ်စရန ်ဤအကျ းချ ပ်က ိလက် ိ မေတာ်တဆမတွင ်ထခိကိ်ေသဆးံမကိ 

မတ်တမ်းတငရ်န ်အလားအလာ ိသများအတွက ်သက်ဆငိရ်ာ ဘာသာစကားများသိ ့ ဘာသာြပနဆ်ထိား ပီးြဖစ်သည်။ 

ထပ်ေဆာငး် သတငး်အချက်အလက် င့ ်အရငး်အြမစ်များအတွက် ေကျးဇးြပ ၍ Every Casualty Worldwide က ိ

ဆက်သွယ်ပါ။ 
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မေတာ်တဆမတငွ ်ထခိိကေ်သဆးံမက ိမတတ်မ်းတငရ်န်အတကွ ်စခံျိန်စံ န်းများ 

စံ နး်များေရးဆွဲစ က အဓိက စည်းမျ းစည်းကမ်း ငါးချက်ကိ သေဘာတညီခဲ့ ကသည်။ ဤေနရာတွင ်ေဖာ်ြပထားေသာ 

စံ နး်များ အားလံးက ဤစည်းမျ းစည်းကမ်းများြဖင့ ်တငြ်ပထားြခငး်ြဖစ် ပီး ၎ငး်တိက့ ိမည်သည့် ပေရာဂျက်၏ 

လပ်ေဆာငခ်ျက်တွငမ်ဆ ိထနိး်သမိ်းထားသင့သ်ည်။ 

1. မထခိိကေ်စေရး 

အသက် ငသ်အား ေနာက်ထပ် ထခိကိ်နာကျငေ်စြခငး်ကိ ေ ာင် က ြခငး်သည်ေဆးဘက်ဆငိရ်ာ ကျင့ဝ်တ်များမ ဆငး်သက်လာ 

သည် ့ထခိကိ်ေသဆးံသအား မတ်တမ်းတငြ်ခငး်၏ အေြခခံ စည်းမျ းစည်းကမ်းြဖစ် ပီး အြခား စည်းမျည်းစည်းကမ်း ေလးခက ိ

ေကျာ်လွနလ်ပ်ေဆာင် ငိသ်ည်။ ၎ငး်သည ်အချက်အလက်စေဆာငး်ြခငး်မအစ လြံခံ ေရးမဝါဒများ င့ ်

အချက်အလက်ထတ်ေဝြခငး် အထ ိထခိကိ်ေသဆးံမအား မတ်တမ်းတငြ်ခငး် အေ ကာငး်အရာအားလံး င့ ်သက်ဆငိသ်ည်။ 

2. ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာေရး 

ထခိကိ်ေသဆးံမက ိမတ်တမ်းတငသ်များသည ်လပ်ငနး်ဖွဲစည်းပံ၊ ဝန်ထမ်၊ မျက်ြမငသ်က်ေသ င့ ်အချကအ်လက်များအတွက် 

လြံခံ ေရးဆငိရ်ာမဝါဒများ င့ ်နည်းပညာအပါအဝင ်၎ငး်တိ၏့ လပ်ေဆာငခ်ျက်အားလံး င့ ်ပတ်သက်၍ တတ် ငိသ်မ  

ပွငး်လငး်ြမငသ်ာမ ိသင့သ်ည်။ ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာမသည် အချက်အလက်အေပ  ယံ ကည်မ ြမင့တ်ငေ်ပးသည်၊ အချက်အလက်ကိ 

မနက်နတ်ိကျစွာ ဘာသာြပနဆ်ထိားေ ကာငး်ေသချာေစရန ်ကညီေပးသည့်အြပင ်အသးံကျေသာ စိစစ်မက ိအားေပးသည်။   

3. ပါဝငထ်ည့်သငွး်ေရး 

ပါဝငသ်အားလံး င့ ်မ တစွာသက်ဆငိေ်သာ ေဝါဟာရများက ိအသံးြပ ပီးမေတာ်တဆမတွင ်ထခိကိ်ေသဆးံသအား မတ်တမ်း 

တငသ်များသည် ငိင်ေံရးအရ ကားေနြဖစ်ရနမ်လိေသာ်လည်း ပေရာဂျက်နယ်ပယ်အတွငး် ြဖစ်ပျက်သည့ ်

အြဖစ်အပျက်အားလးံ ပါဝငရ်န ် ကိ းပမ်းရမည်။ ထခိကိ်ေသဆးံသအား မတ်တမ်းတငသ်များသည ်၎ငး်တိ၏့မတ်တမ်းမ 

ဖယ်ထတ ်ြခငး် ိပါက မည်သည့်အချက်အလက်က ိမည်သည့်အတွက်ေ ကာင့ ်ဖယ်ထတ်ြခငး် ြဖစ်ေ ကာငး် ငး်လငး်စွာ 

ေဖာ်ြပသင့သ်ည်။ ၎ငး်တွင ်ဥပမာအားြဖင့ ်ထခိကိ်ေသဆးံသများက ိမတ်တမ်းတငသ်၏ ငိင်ေံရး သိမ့ဟတ ်လမအဖွဲအစည်း 

ဆက် ယွ်မ င့ ်ဆန ့က်ျငေ်နေသာ လမအဖဲွအစည်းများထမံ သတငး်အချက်အလက်ရယရနခ်က်ခဲြခငး်များ ပါဝင် ငိသ်ည်။ 

4. တစ်သမတတ်ည်းြဖစ်ေရး 

ထခိကိ်ေသဆးံသ မတ်တမ်းများကိ အချိန် င့ေ်နရာအ တံွင ်အဓိပာယ် ိေသာ ငိး်ယ ချက်များအတွက် အသးံြပ ငိေ် ကာငး် 

ေသချာေစရန ်တစ်သမတ်တည်းြဖစ်ြခငး်သည် အဓိကအားြဖင့ ်အချက်အလက်စေဆာငး်ြခငး် င့ ်စီမံြခငး် အတွက ်

နည်းစနစ်များတွင ်အေရးပါသည်။ ြပငပ်အေြခအေနများေြပာငး်လဲမေ ကာင့ ်နည်းစနစ်များေြပာငး်လဲသည့်အခါ အချက်အလက် 

အရည်အေသွး တစ်သမတ်တည်း ိေ ကာငး် ေသချာေစရန ်၎ငး်တိကိ့ ဂ တစိက်စ းစားသင့် ပီး ငး်လငး်စွာ နြ်ပရမည်။   
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5. တာဝန်ယမ 

ထခိကိ်ေသဆးံမက ိမတ်တမ်းတငသ်များသည ်၎ငး်တိ၏့အလပ်တွငပ်ါဝငေ်နေသာ အရငး်အြမစ်များ င့ ်ဝနထ်မ်းများ အပါအဝင ်

သိမ့ဟတ ်၎ငး်တိေ့ ကာင့ ်ထခိိက်ခံရသအားလံးအေပ  တာဝနသ်သိြိဖင့ ်လပ်ေဆာငရ်မည်။ တာဝနယ်မက ိကျင့သ်းံရာတွင ်

၎ငး်တိ၏့ သတငး်အချက်လက်များက ိအသးံြပ ေန၊ ပံ့ပိးေပးေနသအားလံး၏ ယံ ကည်မက ိတည်ေဆာက်ရန ်အတွက ်

ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာမ ိစွာ သသိာေနသင့သ်ည်။  
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ထခိိကေ်သဆးံမက ိမတတ်မ်းတငသ်များအတကွ ်အချကအ်လကစ်ေဆာငး်ြခငး် ဆငိရ်ာ အေြခခံေဒတာ 

များ 
ထခိိက်ေသဆးံမက ိမတ်တမ်းတငသ်များသည ်၎ငး်တိ၏့ သတငး်အချက်အလက ်စေဆာငး်ြခငး်ဆငိရ်ာ လအိပ်ချက်များက ိ

၎ငး်တိ၏့ပေရာဂျက်ရည်ရွယ်ချက်များ င့အ်ည ီသတ်မတ်သည်။ သိရ့ာတွင ်မတ်တမ်းတငသ်များအားလံး အေနြဖင့ ်

မေတာ်တဆမတွင ်ထခိကိ်ေသဆးံသအား မတ်တမ်းတငရ်ာတွင ်ထည့်သွငး်ရန ် ကိ းပမ်းသင့သ်ည့ ်အေြခခံသတငး် 

အချက်အလက ်အနမိ့်ဆးံပက်ေကခ့ျ်တစ်ခ ိသည်။ ၎ငး်တိမ့ာ- 

အချက်အလက်စေဆာငး်ြခငး်ဆငိရ်ာ အေြခခံေဒတာများ 

ေနရာ အေသးစိတ်အကျဆးံ မတ်တမ်းတငပ်ါ၊ ဥပမာ ရွာအမည ်သိမ့ဟတ ် မိ ၏အမည် သိမ့ဟတ ်ြဖစ် ငိလ် င ်GPS 

ကဩိဒနိတ်ိအြပည်အစံက ိမတ်တမ်းတငပ်ါ။  

ေနရ့က်/အချိန် ေနရာ င့အ်ချိနသ်လိ င ်ေနရာ င့အ်ချိနပ်ါထည့် ပီး ရ ိ ငိသ်မ  အေသးစိတ်အကျဆံးကိ မတ်တမ်းတငပ်ါ။ 

အရငး်အြမစ်များ 

 

သတငး်ေပးပိခ့ျက်များ၊ တရားဝငထ်တ်ြပနခ်ျက ်စာရွက်စာတမ်းများ၊ လထထံမရ ိေသာ အချက်အလက ်

သိမ့ဟတ ်သက်ေသထွက်ဆခိျက် စသည်တိက့ဲသ့ိေ့သာ ရငး်ြမစ် အမျိ းအစားများကလိည်း မတ်တမ်းတငပ်ါ။ 

ရငး်ြမစ်များကိ ထိခကိ်ေသဆးံသ မတ်တမ်းများ င့ ်ဆက်သွယ်၍ အ မဲတမ်းထိနး်သမိ်းထားသင့သ်ည်။ 

မျက်ြမငသ်က်ေသ၏ ထွက်ဆခိျက်ကဲသ့ိေ့သာ ထိလွယ် လွယ်သည့်အရငး်အြမစ်များကိ ကာကွယ်သင့သ်ည်။ 

ေသေပျာက်သ 

အေရအတကွ် 

ြဖစ်စ တစ်ခတွင ်ထိခကိ်ေသဆံးေသာ လပဂိ လ်များ င့ ်ပတ်သက်သည့် သတငး် အချက်အလက်ကိ 

မေဖာ်ထတ် ငိသ်ည့်အခါ ေနာက်ထပ ်အေသးစိတ်အချက် မရ ိ ငိေ်သး သေရွ ကားြဖတ်အစီအမံအေနြဖင့ ်

ြဖစ်စ အတွငး်ေဘးဒကခံရသအေရအတွက်က ိမတ်တမ်းတငပ်ါ။  

အမည် ေဒသတွငး် အမည်ေပးအစ အလာ၏ အနးီကပ်သိ ိမက ိအသးံြပ ပီး မေတာ်တဆမတွင ်

ထိခိက်ေသဆးံသတိငး်၏ အမည်က ိမတ်တမ်းတငပ်ါ။ လအိပ်သည့်အခါ တညီေသာ လပဂိ လ်အတွက ်

ကွဲြပားေသာ အမည်များ (ဥပမာ၊ နာမည်ေြပာင ်သိမ့ဟတ ်နာမည်လဲ) က ိထည့်သွငး် ငိေ် ကာငး် ေသချာေစပါ။ 

အသက် ေသဆံးချိန ်သိမ့ဟတ် ေပျာက်ဆံးချိနတ်ွင ်ြဖစ်စ အတွငး်ေဘးဒကခံရသတစ်ဦးချငး်၏ ေမွးေန ့ သိမ့ဟတ် 

အသက်အရွယ်ကိ မတ်တမ်းတငပ်ါ။ ထသိတငး်အချက်အလက်ကိ မရ ိ ငိပ်ါက ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာမ င့ ်

တစ်သမတ်တည်းြဖစ်မ စံ နး်ကိ အသးံြပ ပီး ြဖစ်စ အတွငး် ေဘးဒကခံရသသည် ကေလးသငယ် သိမ့ဟတ ်

လ ကီးြဖစ်ေ ကာငး် မတ်တမ်းတငပ်ါ။ ထပ်ေဆာငး်အမျိ းအစားများြဖစ်ေသာ ကေလး၊ ိစ့ိက့ေလး၊ 

ဆယ်ေကျာ်သက် သိမ့ဟတ ်သက် ကီးရွယ်အ ိစသြဖင့ ်အသးံြပ ထားလ င ်ကကိ်ညီမ ိေအာင ်ခွဲြခားသင့သ်ည်။ 

လငိ/် ကျား (သိ)့ မ ြဖစ် ငိသ်ည့်အခါတငိး် တစ်ဦးချငး်စီ၏ လိင/် ကျား (သိ)့ မကိ မတ်တမ်းတငပ်ါ။   

ေသဆးံရြခငး်၏ 

အေသးစိတအ်ချက်အလ

က်များ 

ဤသတငး်အချက်အလက်ကိ ကွဲြပားေသာနည်းလမ်းများြဖင့ ်ဥပမာ လက်နက်ြဖင့၊် ေဆးဘက်ဆိငရ်ာ 

ေသဆံးရသည့်အေ ကာငး်ရငး်ြဖင့ ်သိမ့ဟတ ်ြဖစ်စ ေဖာ်ြပချက် စသြဖင့ ်စစည်းထား ငိသ်ည်။   

ပါဝငလ်ပ်ေဆာငသ်များ ိေနေသာ အချငး်ြဖစ်လပဂိ လ်များ င့ ်တာဝန် ိေ ကာငး် ဝနခ်ံသည့ ်အဖွဲများ သိမ့ဟတ ်

လပဂိ လ်များအပါအဝင ်ြဖစ်စ အတွငး် ပါဝငခ်ဲ့သည်ဟ သတငး်ပိေ့သာ အဖွဲများ င့/်သိမ့ဟတ ်

လပဂိ လ်များကိ မတ်တမ်းတငပ်ါ။ 
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ထခိိကေ်သဆးံမက ိမတတ်မ်းတငရ်န်အတကွ ်စံ န်းများ 

1. အဖဲွအစညး်တငွး် ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာမ 

မေတာ်တဆမတွင ်ထခိကိ်ေသဆးံသများက ိမတ်တမ်းတငသ်များသည ်ေအာက်ပါတိက့ ိအ မဲတမ်း ြပ လပ်ရမည် - 

● မတ်တမ်းတငြ်ခငး်အတွက ်၎ငး်တိ၏့ အထးတာဝန် င့ ်စိတ်ဓာတ်လံေဆာ်မများသည ်ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာမ ိပါ။ 

● ၎ငး်တိ၏့နည်းစနစ် င့ ်ပတ်သက်သည့ ်အချက်အလက်များကိ ပွင့လ်ငး်မ ိ ပီး အများက လက်လမ်းမီေအာင ်

ြပ လပ်ရမည်။ 

မေတာ်တဆမတွင ်ထခိကိ်ေသဆးံသများက ိမတ်တမ်းတငသ်များသည်ေအာက်ပါတိက့ိ ြပ လပ်သင့သ်ည ်- 

● အားလံးပါဝင် ငိေ်သာမတ်တမ်းတငြ်ခငး်ြပ လပ်ရန ်ကတိကဝတ်က ိထခိကိ်ေစ ငိသ်ည့ ် ငိင်ေံရး သိမ့ဟတ ်အြခား 

းီ ယွ်မများ င့ ်ပတ်သက်သည့ ်အချက်အလက်များေပးသင့သ်ည်။ 

● ၎ငး်တိအ့ဖဲွအစည်း၏ ဖွဲစည်းပံက ိပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာမ ိေအာငြ်ပ လပ် ပီး ပးေပါငး်ပါဝငသ်အားလံး လက်လမ်းမီေအာင ်

ြပ လပ်သင့သ်ည်။ 

● ေငေွ ကးေထာက်ပံ့သများ၏ အချက်အလက်များက ိပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာမ ိေစ ပီး အများက လက်လမ်းမီေအာင ်

ြပ လပ်သင့သ်ည်။  

2. နညး်စနစ ်

မေတာ်တဆမတွင ်ထိခိက်ေသဆးံသများက ိမတ်တမ်းတငသ်များသည် ေအာက်ပါတိက့ ိအ မဲတမ်း ြပ လပရ်မည် - 

● စာရွက်စာတမ်းသက်ေသ င့ ်သက်ေသထွက်ဆခိျက် စ်ခစလံးကိ ကငိတွ်ယ်ရန ် ငး်လငး်ေသာနည်းလမ်းများ ိရမည်။ 

● လမေရးရာတရားစီရငြ်ခငး် င့ ်ြပ ြပငေ်ြပာငး်လဲလွယ်မအတွက ်ေနရာေပးထားသည့်အြပင ်အချက်အလက်ဆိငရ်ာ 

လပေ်ဆာငမ်အတွက် တသမတ်တည်းြဖစ် ပီး ေကာငး်မွနစ်ွာ ဖွဲစည်းထားေသာစနစ်တစ်ခ ထား ိရမည်။ 

● သတ်မတ်ထားေသာ အချက်အလက်အချိ က ိစနစ်တကျ မတ်တမ်းတငရ်မည်။ 

● စေဆာငး်ရ ိေသာ အချက်အလကမ်ျားကိ အတည်ြပ ြခငး် င့အ်ကဲြဖတ်ြခငး်အတွက ်လပ်ငနး်စ တစ်ခ ထား ိရမည်။ 

● အရငး်အြမစ်များ ကား ကွဲလဲွမများကိ ေြဖ ငး်ရနအ်တွက် စနစ်တစ်ခ ထား ိရမည်။ 

● ထပ်ေနေသာ မတ်တမ်းတငြ်ခငး်းကိ ေြဖ ငး်ရန ်သိမ့ဟတ ်ေ ာင် က ရန ်နည်းလမ်းများ ထား ိရမည်။ 

မေတာ်တဆမတွင ်ထိခိက်ေသဆးံသများက ိမတ်တမ်းတငသ်များသည်ေအာက်ပါတိက့ ိြပ လပသ်င့သ်ည် - 

 မတ်တမ်းတစ်ခစီတငိး်အတွက ်လွတ်လပ်ေသာအရငး်အြမစ်ေပါငး်များစွာက ိတတ် ငိသ်မ  အသးံြပ သင့သ်ည်။ 

 ၎ငး်တိအ့တွက် ရ ိ ငိေ်သာ အလားအလာ ိေသာ အရငး်အြမစ်များအားလးံ၊ ၎ငး်တိ၏့ အားသာချက်များ င့ ်ကန ့သ်တ်ချက်များက ိ

သိ ိထားသင့သ်ည်။ 

 အရငး်အြမစ်တစ်ခစ၏ီ ယံ ကည်စိတ်ချရမ အဆင့သ်တ်မတ်ရန ်အဆင့သ်တ်မတ်ြခငး်စေကးတစ်ခက ိအသးံြပ ရန ်

စ းစားသင့သ်ည။် 

 ေပးထားေသာအချက်အလက်သည ်အနည်းအကျ းမ သာြဖစ်ေသာ်လည်း သက်ဆိငေ်သာအချက်အလက်ေပး ငိသ်ည့် 

မည်သည့်အရငး်အြမစ်ကမိဆ ိမပယ်ချသင့ပ်ါ။ 

 သက်ဆိငသ်ည့် စာရွက်စာတမ်းတိငး်ကိ သမိ်းဆည်းထားသင့သ်ည်။  

 လွတ်လပ်ေသာအရငး်အြမစ်များ င့ ်၎ငး်တိ၏့အချက်အလက်များက ိအတည်ြပ ရန ်ရည်ရွယသ်င့သ်ည်။ 
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 တစ်သမတ်တည်းြဖစ်ေသာ အချက်အလက်ြဖည့်သွငး်ေ ကာငး် ေသချာေစရန ်လပထ်းံလပ်နည်းများက ိေရးဆွဲထား သင့သ်ည်။ 

 အချက်အလက်သစ်များ ြဖည့်သွငး်ရန် င့ ်ြပငဆ်ငရ်နအ်တွက် အချကအ်လက်ြဖည့်သွငး်မများအားလးံကိ ဖွင့လ်စ်ထား သင့သ်ည်။  

 အလပ် ငး်လငး်လွယ်ကေစရန် င့ ်လသားြပ လပ်ေသာအမားေလ ာခ့ျရနမ်ေတာ်တဆမတွငေ်သေ ကဒဏရ်ာရသများက ိ

မတ်တမ်းတငြ်ခငး် လပ်ငနး်စ က ိမတညီေသာလများအ ကား ခွဲြခားသင့သ်ည်။ 

 ြဖစ်စ တစ်ခ/လတစ်ဦးအား အတည်မြပ မ ီဝနထ်မ်းများတစ်ဦးချငး်စီ၏ ြဖည့်သွငး်ချက်များကိ အချငး်ချငး် ြပနလ်ည်ဆနး်စစ်ေစရန ်

စ းစားသင့သ်ည်။ 

3. အနကအ်ဓိပာယဖွ်င့ဆ်ခိျကမ်ျား င့ ်အပ်စအမျိ းအစားခဲွြခငး် 

မေတာ်တဆမတွင ်ထခိကိ်ေသဆးံသများက ိမတ်တမ်းတငသ်များသည ်ေအာက်ပါတိက့ ိအ မဲတမ်း ြပ လပ်ရမည် - 

● ပွင့လ်ငး်စွာ ငး်ြပထားသည့ ် ငး်လငး်ေသာ ထည့်သွငး်ြခငး် င့ ်ဖယ်ထတ်ြခငး်စံကိ သတ်မတ်ရမည်။ 

● ၎ငး်တိ၏့ ဆက်စပ်အေ ကာငး်အရာ၊ ရည်ရွယ်ချက် င့ ်သင့ေ်လျာ်ေသာ အနက်အဓိပာယ်ဖွင့ဆ်ခိျက်များ င့ ်

အမျိ းအစား များကိ ေရွးချယ်ရမည်။ 

● မေတာ်တဆမတွငေ်သေ ကဒဏရ်ာရသအား မတ်တမ်းတငြ်ခငး်မစတငမ်ီ သတငး်အချက်အလက် ိ 

အဓိကအချက်များ၊ အမျိ းအစားများ င့ ်အနက်အဓိပာယ်ဖွင့ဆ်ိချက်များပါဝငေ်သာ ကနဦးသတ်မတ်ချက်တစ်ခက ိ

ချမတ် ပီး မတ်တမ်းတင ်ရာတွင ်၎ငး်တိက့ိ တစကိ်မတ်မတ် အသးံချရမည်။ 

မေတာ်တဆမတွင ်ထခိကိ်ေသဆးံသများက ိမတ်တမ်းတငသ်များသည်ေအာက်ပါတိက့ိ ြပ လပ်သင့သ်ည ်- 

● သတငး်အချက်အလက ်မေသချာ သိမ့ဟတ ်ယာယီြဖစ်သည့်အခါ ၎ငး်အား "မေသချာ" သိမ့ဟတ ်"ယာယီ" ဟ 

ေဖာ်ြပရန ်ေရွးချယ်စရာတစ်ခ ထား ိသင့သ်ည်။ 

● ၎ငး်တိ၏့ အချက်အလက်စစည်းမတည်ေဆာက်သည့်အခါ ြပဿနာများကိ အမျိ းအစားခွဲြခငး်ကိ ထည့်သွငး်စ းစား 

သင့သ်ည်။ 

● အတည်မြပ ရေသးေသာ လပဂိ လ်များ ေသဆးံြခငး်က ိတတ် ငိသ်မ  အေသးစိတ် မတ်တမ်းတငသ်င့သ်ည်။ 

● အတည်မြပ ရေသးေသာ မေတာ်တဆမတွင ်ထခိကိ်ေသဆးံသများ၏ ြဖစ်ပံက ိေဖာ်ထတ်ရာတွင ်အေထာက်အက 

ြဖစ်ေစရန ်ေပျာက်ဆးံေနသများ၏ အချက်အလက်စစည်းမများက ိေဆွးေ းွတငိပ်င၍်/သိမ့ဟတ ်

စစည်းထားသင့သ်ည်။ 

4. ေဘးကငး် လြံခံ ေရး  

မေတာ်တဆမတွင ်ထခိကိ်ေသဆးံသများက ိမတ်တမ်းတငသ်များသည ်ေအာက်ပါတိက့ ိအ မဲတမ်း ြပ လပ်ရမည် - 

● ေဘးအ ရာယ်များသည ်ေြပာငး်လဲတတ်ေ ကာငး်သိ ိထားသင့် ပီး မေတာ်တဆမတွင ်ထခိကိ်ေသဆးံ သများကိ 

မတ်တမ်းတငသ်ည့် အဆင့တ်စ်ခစီတငိး်တွင ်ဆက် ယွ်ေနေသာ အချိ ေသာ ေဘးအ ရာယ်များကိ ေဖာ်ထတ်ရမည်။ 

● သက်ေသများ၏ သတငး်အချက်အလက်များကိ မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက ်အသးံြပ သွားမည်ြဖစ်ေ ကာငး်ကိ 

၎ငး်တိထ့မံ အသေိပးသေဘာတညီချက် ိရမည်။ 

● သင့ေ်လျာ်သည့်အခါ လ ိ ဝက် ပီးသးီသန ့ြ်ဖစ်ရနလိ်အပ်ေသာ စာြဖင့ေ်ရးသားထားေသာ သိမ့ဟတ ် တ်ြဖင့ခ်ျ ပ်ဆေိသာ 

စာချ ပ်များမတစ်ဆင့ ်ဝနထ်မ်းအဖွဲဝငမ်ျားအားလံး င့ ်ဆက်ဆံေရးများကိ ငး်လငး်စွာ အဓိပာယ်ဖွင့ဆ်ရိမည်။ 
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● စီစ ထား ိေသာ လြံခံ ေရးဆငိရ်ာနည်းလမ်းများသည် ၎ငး်တိအ့ား ကာကွယ်ရနြ်ဖစ်ေ ကာငး် ဝနထ်မ်းများအားလးံ သိ ိ 

နားလည်လက်ခံရ ိထားေ ကာငး် ေသချာေစရမည်။ 

● လြံခံ ေရးဆငိရ်ာ လပ်ထးံလပ်နည်းများအြပင ်လအိပ်လ င ်သငတ်နး်ကိပါ ြပ လပ်ပ့ံပိးေပးရမည်။ 

● ၎ငး်တိ၏့ဝနထ်မ်းများအတွက ်စိတ်ပိငး်ဆိငရ်ာအေထာက်အပံ့ ရ ိ ငိေ် ကာငး် အာမခံရမည်။ 

● အချက်အလက်များ စတငမ်စေဆာငး်မီ အချက်အလက်သေိလာငြ်ခငး် အစီအစ တစ်ခအြပင ်

မိတ ပွားရနန်ည်းလမ်းများ ထား ိရမည်။   

● အချက်အလက်လြံခံ ေရးကိစများ ေြဖ ငး်သည့်အခါ အချက်အလက် ကာကွယ်ေစာင့ေ် ာက်ေရးဥပေဒများအပါအဝင ်

ဥပေဒ၊ နည်းပညာ င့ ်လသားအချက်အလက်များကိပါ ထည့်တွက်ရမည်။ 

● အြခားေသာ ပးေပါငး်ပါဝငသ်များ င့ ်အချက်အလက်များ ေဝမ သည့်အခါ ၎ငး်တိ၏့ အချက်အလက်လြံခံ ေရးဆငိရ်ာ 

လအိပ်ချက်များက ိ ငး်လငး်စွာ အဓိပာယ်ဖွင့ဆ်ရိမည်။ 

● အချက်အလက်ချိ းေဖာက်ခံရြခငး် ြဖစ်လာ ငိသ်ည့်အတွက ် ကိ တငြ်ပငဆ်ငထ်ားရမည်။ 

● ၎ငး်တိအ့သးံြပ ေသာ ကိရိယာများသည် ၎ငး်တိ၏့ အချက်အလက် လြံခံ ေရးဆငိရ်ာရည်ရွယ်ချက်များ င့ ်ကကိ်ညီမ 

ိသလား ေသချာစွာ အကဲြဖတ်သင့သ်ည်။ 

မေတာ်တဆမတွင ်ထခိကိ်ေသဆးံသများက ိမတ်တမ်းတငသ်များသည်ေအာက်ပါတိက့ိ ြပ လပ်သင့သ်ည ်- 

● မေတာ်တဆမတွင ်ထခိကိ်ေသဆးံသများက ိမတ်တမ်းတငရ်ာတွင ်ပါဝငေ်နသည့် လများ၏လံြခံ မက ိေသချာေစရန ်

စ ဆက်မြပတ် ေဘးအ ရာယ်အကဲြဖတ်မများက ိလပ်ေဆာငသ်င့သ်ည်။ 

● ၎ငး်တိစ့ေဆာငး်ေသာ အချက်အလက်သည် မည်သည့် ေဘးအ ရာယ် င့ ်ဆက် ယွ်ေနေ ကာငး်ကိ ဆနး်စစ်သင့သ်ည်။ 

● ၎ငး်တိလိ့အပ်ေသာ အချက်အလက် င့ ်သင့ေ်လျာ်စွာ ကာကွယ် ငိေ်သာ အချက်အလက်တိက့သိာ စေဆာငး်သင့သ်ည်။ 

● အကအညီလအိပ်လာပါက သက်ေသများကိ ၎ငး်တိထ့ ံသွားေရာက်ဖိ ့ လမ်း န် ငိရ်နအ်တွက် 

၎ငး်တိလ့ပ်ေဆာငေ်နေသာ ေနရာတွငး် ိ လသားချငး်စာနာေထာက်ထားေရးဆငိရ်ာ ပ့ံပိးေထာက်ပ့ံေနသများ င့ ်

လအ့ခွင့အ်ေရးဆငိရ်ာ အေထာက်အပံ့က ိသိ ိထားသင့သ်ည်။ 

● သသိင့သ်ည့်အချိနတ်ွင ်အသေိပးြခငး်မအရ အဖဲွအစည်းအတွငး် ထလိွယ် လွယ်ေသာ 

အချက်အလက်များရ ိခွင့ဆ်ိငရ်ာ အဆင့အ်မျိ းမျိ းကိ ထား ိသင့သ်ည်။  

● ပေရာဂျက် ပီးဆးံသည့်အခါ ၎ငး်တိ၏့ အချက်အလက်များကိ မည်သိသ့မိ်းဆည်းသွားမည်ြဖစ်ေ ကာငး် 

စီစ ထားသင့သ်ည်။ 

5. မေတာ်တဆမတငွ ်ထခိိကေ်သဆးံမ မတတ်မ်းေဒတာက ိထတေ်ဝြခငး် 

မေတာ်တဆမတွင ်ထခိကိ်ေသဆးံသများက ိမတ်တမ်းတငသ်များသည ်ေအာက်ပါတိက့ ိအ မဲတမ်း ြပ လပ်ရမည် - 

● ထတ်ေဝ ပီးေသာ အချက်အလက်သည် လေံလာက်စွာ အတည်ြပ ထားြခငး် မ ိသည့်အခါ/လ င ်ြပည့်စံစွာ 

အတည်ြပ ေ ကာငး် သတ်မတ်ရန ်ထတ်ေဖာ်ြပသည်ရမည်။ 

မေတာ်တဆမတွင ်ထခိကိ်ေသဆးံသများက ိမတ်တမ်းတငသ်များသည်ေအာက်ပါတိက့ိ ြပ လပ်သင့သ်ည ်- 

● ၎ငး်တိ၏့အချက်အလက်များ အသးံဝင် ငိမ်ည့် နည်းလမ်းများ င့ ်မည်သထ့ ံမည်သည်က ိထတ်ေဝမည်ြဖစ်ေ ကာငး် 

ဆံးြဖတ်ချက်ကိ မည်သည့်အခါ ြပ လပ်မည်ြဖစ်ေ ကာငး် စ းစားသင့သ်ည်။ 
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● အချိ ေသာ အချက်အလက်ကိ မည်သည့်အတွက်ေ ကာင့ ်ထတ်ေဝြခငး်မြပ ရန ်ဆးံြဖတ်ရြခငး်ြဖစ်ေ ကာငး်က ိ

ထတ်ေဖာ်ြပသသင့သ်ည်။ 

● ထတ်ေဝ ပီးေသာ အချက်အလက်များက ိပေရာဂျက်၏ ရည်ရွယ်ချက်များ င့အ်ညီ စစည်းထားသင့ေ်သာ်လည်း 

မေတာ်တဆမတွင ်ြပငး်ထနစ်ွာ ထခိကိ်ဒဏရ်ာရသတိငး်ကိ အသအိမတ်ြပ ြခငး်သည် 

အေြခခံရည်ရွယ်ချက်ြဖစ်ေ ကာငး်  အစ လးံသွငး်သင့သ်ည်။ 

● ၎ငး်တိ၏့အချက်အလက်များကိ ဆက်သွယ်ရန ်အထေိရာက်ဆးံနည်းလမ်းများက ိအကဲြဖတ်ထတ်ေဖာ်သင့သ်ည်။ 

● ၎ငး်တိ၏့အချက်အလက်များကိ ၎ငး်တိလ့ပ်ေဆာငခ်ျက်များ အေြခြပ ရာ ေဒသ၏ ဘာသာစကား (များ) ြဖင့ ်

ထတ်ေဝရန ်အ မဲ ကိ းစားသင့်သည်။ 

● အေရး ကီးေသာ အဓိကထားသည့် စာဖတ်ပရိတ်သတ်များ င့ ်၎ငး်တိ၏့အချက်အလက်များက ိထေိတေွပးရန ်

အေဝးေရာက်လပ် ားမများကိ လပ်ေဆာငရ်န ်စ းစားသင့သ်ည်။ 

● ထပ်ကာတလဲလဲြဖစ်ြခငး်က ိေ ာင် က ငိရ်န ်၎ငး်တိ၏့အချက်အလက်များကိ တတ် ငိသ်မ  ကျယ်ကျယ်ြပန ့ြ်ပန ့ ်

ေဝမ ရန ် ကိ းပမ်းသင့ေ်သာ်လည်း သးီြခားအေြခအေနအတွက် သးီြခားဆးံြဖတ်ချက်များြပ လပ်ြခငး်မ 

အေပ အေြခခံ၍ အေသးစိတ်မအဆင့က်ေိဖာ်ြပရန ်ဆးံြဖတ်သင့သ်ည်။ 

 


